
Eriflkinler için ventilatör devreleri
Hudson RCI eriflkin ventilatör devreleri çeflitli
konfigürasyonlarda, materyallerde ve stillerde
mevcuttur. Müflteri konvansiyonel veya 22 mm
mavi polietilen tüplü ›s›t›c› telli devreleri seçebi-
lir. Portlu y parça bas›nc›n alg›lanmas›na ve
s›cakl›¤›n izlenmesine olanak tan›r ve kullan›mda
olmad›¤› zaman portlar› t›kamak için plastik bir
ba¤la tutturulmufl kapaklar içerir. Tüm Hudson
RCI eriflkin ventilatör devreleri, çeflitli ventilatör-
ler ve aksesuarlarla birlikte kullan›m için standart
22 mm ve 15 mm ba¤lant›lar içerir.
Is›t›c› telli devreler spesifik olarak
CONCHA-THERM IV ›s›t›c›l› nemlendirme sistem-
leri ile birlikte kullan›m için tasarlanm›flt›r. Tüm
devreler 180 cm uzunlu¤undad›r ve baflka türlü
belirtilmedi¤i taktirde kolide 10 tane olacak flekil-
de tek tek paketlenmifltir. 

Ventilatör Devre Seti

REF 1607
- 180 cm Düz hortum konnektörü ile birlikte

Ventilatör Devre Seti

REF 1608
- 180 cm Dirsek konnektör ve Nemlendirme

Hatt› ile birlikte

Ventilatör Devre Seti

REF 1609 
- Ventilatör Devre Seti, 180 cm, Dirsek konnek-

tör, ‹ki Su Tuza¤› ve Nemlendirme Hatt› ile bir-
likte

Üniversal Ventilatör Devresi

REF 1610
- D›flar› hava verme valfi, Bas›nç Alg›lama Hatt›

ve Nemlendirme Hatt› ile birlikte 180 cm 
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Eriflkinler için Is›t›c› Telli Ventilatör 
Devreleri

Ayr› s›cakl›k probu adaptörü ile birlikte inspi-
rasyon hatt› ›s›t›c›l› devre aksesuar›

REF 780-19
- Kolide 20 tane olacak flekilde paketlenmifltir
- Devre Aksesuar›,Tek ‹nspirasyon hatt›, ›s›t›c›l›

Ventilatör Devre Seti

REF 780-33
- 180 cm,yaln›zca inspirasyon hatt› ›s›t›c›l›,

ekspirasyon hatt›nda su tuza¤› ve nemlendir-
me hatt›

Ventilatör Devre Seti

REF 780-34
- 180 cm, Yaln›zca inspirasyon hatt› ›s›t›c›l›,

‹nspirasyon ve Ekspirasyon Hatlar›nda Su
Tuzaklar› ve Nemlendirme Hatt›

Ventilatör Devre Seti

REF 780-35
- 180 cm. Bas›nç izleme tüpleri ve ikili ›s›t›c›l›

hatlar

Ventilatör Devre Seti

REF 780-36
- 180 cm ‹kili Is›t›c›l› hatlar, ‹nspirasyon ve

Ekspirasyon Hatlar›nda Su Tuzaklar› ve
Nemlendirme Hatt›
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Neonatal Is›t›c›-Telli Ventilatör
Devreleri

COCHA-THERM IV (21-volt) ›s›t›c›l› nemlendir-
me sistemleri ile birlikte kullan›m için özel ola-
rak tasarlanm›fl olan Hudson RCI ›s›t›c› telli
neonatal devreleri maksimum uyum ve
kulan›m kolayl›¤› için gerekli olan adaptörleri
içerir. Konvansiyonel neonatal devreler de
mevcuttur. Hafif, gerilebilen, polietilen tüpler-
den yap›lm›fl olan Hudson RCI neonatal devre-
leri 120 cm uzunlu¤undad›r ve kolide 20 tane
olacak flekilde tek tek paketlenmifltir. 

Neonatal Standart Ventilatör Devresi

REF 780-12
Uzak S›cakl›k Portu, ‹ki Su Tuza¤› ve
Nemlendirme Hatt› olan Üniversal Neonatal 

Poli Neonatal Ventilatör Devresi

REF 780-13
Uzak S›cakl›k Portu, Ekspirasyon Hatt›nda Su
Tuza¤› ve Nemlendirme Hatt› olan tekli 21 Volt
Is›t›c›l› Devre

Poli Neonatal Ventilatör Devresi

REF 780-14
Uzak S›cakl›k Portu, ‹nspirasyon ve Ekspirasyon
Hatt› Su Tuzaklar› ve Nemlendirme Hatt› olan
tekli 21 Volt Is›t›c›l› Devre

Poli Neonatal Ventilatör Devresi

REF 780-07
Uzak S›cakl›k Portu, ve Nemlendirme Hatt› olan
ikili Is›t›c›l› Devre 

Poli Neonatal Ventilatör Devresi

REF 780-15
Uzak S›cakl›k Portu, ‹nspirasyon ve Ekspirasyon
Hatt›nda Su Tuzaklar› ve Nemlendirme Hatt›
olan 21-Volt ‹kili Is›t›c›l› Devre
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Üniversal I.P.P.B. Devresi

REF 41560
- Tüm I.P.P.B makineleri ile birlikte kullan›m

için
- fieffaf bafll›¤› ve ekspirasyon ak›fl›n›

sapt›r›c›s› olan d›flar› nefes veren hassas valf
- Yüksek ç›kt›l› nebülizör, a¤›zl›k,

CORR-A-FLEX tüpler, çoklu adaptör kiti ve
expirasyon hatt› valf› ile bütün halinde

- Kolide 50 tane olacak flekilde paketlenmifltir
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Çocuk için Nazal CPAP Kanülleri
Hudson RCI çocuk nazal sürekli pozitif hava yolu
bas›nc› (CPAP) kanül sistemi çocu¤a nazal CPAP
uygulama ile iliflkili travmay› azaltmak amac›yla
tasarlanm›flt›r. Optimal rahatl›k ve performans›
garanti etmek için her bir kanül s›k› kalite kont-
rol standartlar›na göre tek tek kontrol edilir. 

Çocuk için Nazal CPAP Kanül
- Yumuflak, anatomik olarak e¤ik çatallar otur-

may› artt›r›r ve nazal septal nekrozu en aza
indirir

- ‹ki uygun ürün konfigürasyonu
- Alt› çatal boyutu yaklafl›k boyut ayarlama için

daha fazla seçenek sunar
- Bas›nç portu proksimal hava yolu bas›nc›n›n

izlenmesine olanak tan›r
- Ayarlanabilir dik-aç›l› konektörler tüplere

pozisyon verilmesini kolaylaflt›r›r
- Mekanik ventilatörler, su s›zd›rmaz sistemler

veya de¤iflken a¤›zl› CPAP jeneratörler ile bir-
likte kullan›labilir

- Hepsi kolide 10 tane olacak flekilde paketlen-
mifltir

CPAP kanül boyutlar›

A¤›rl›k Aral›¤›   Önerilen Boyut

700 gramdan az 0
700-1250 gram aras› 1
1250-2000 gram aras› 2
2000-3000 gram aras› 3
3000 gram üzerinde 4
1 ila 2 yafl›nda 5

Çocuk için Nazal CPAP Kanül Sistemi

Her bir paket flunlar› içerir: bir kanül, bir inspira-
syon ve bir de ekspirasyon dirse¤i, iki tane 120
cm uzunlu¤unda 10 mm I.D. oluklu tüp, bir tane
15 cm bas›nç izleme hatt›, bir tane 22 mm’den
10 mm’ye nemlendirici adaptörü, bir tane örgü
bafll›k ve iki tane 15 cm lik bölümler halinde
Velcro sabitleme bant›. 

REF Tan›m Boyut
41683 Çocuk nazal CPAP sistemi 0
41685 Çocuk nazal CPAP sistemi 1
41686 Çocuk nazal CPAP sistemi 2
41687 Çocuk nazal CPAP sistemi 3
41688 Çocuk nazal CPAP sistemi 4
41689 Çocuk nazal CPAP sistemi 5

Çocuk için Nazal CPAP Kanülü 

Her bir paket flunlar› içerir: bir kanül, bir tane
inspirasyon için dirsek konektörü, bir tane ekspi-
rasyon için dirsek konektörü, iki tane 10 mm’den
7.5 mm’ye adaptör, bir tane örme bafll›k ve iki
tane 15 cm’lik bölümler halinde Velcro sabitle-
me bant›

REF Tan›m Boyut
41690 Çocuk nazal CPAP kanülü 0
41691 Çocuk nazal CPAP kanülü 1
41692 Çocuk nazal CPAP kanülü 2
41693 Çocuk nazal CPAP kanülü 3
41694 Çocuk nazal CPAP kanülü 4
41695 Çocuk nazal CPAP kanülü 5



Dispoz›bl Ventilatör Hortumu 

REF 360600
Uzatma Hortumu, 22mm konektörleri olan 1 m

Eriflkin için Dispoz›bl Anestezi Solunum
Devreleri, 22mm

- Pozisyon verme kolayl›¤› aç›s›ndan rahat
flekillere bükülür.

- Benzer uzunluktaki oluklu devrelerden daha
az depolama yeri

REF 311203
1.6m, 1m uzatma hortumu olan gaz numunesi
toplama portu olan sabit Y parça, 3L soluma
torbas› ve 22M-22M adaptör

REF 311403
Uzat›labilir 0.5-1.8m, gaz numunesi toplama
portu olan sabit Y parça, 1m uzatma hortumu
ve 3L soluma torbas› 

REF 318200
1.6m, gaz numunesi toplama portu olan sabit Y
parça, 1m uzatma hortumu ve 22M-22M adaptör

REF 318202
1.6m, 1m uzatma hortumlu gaz numunesi
toplama portu olan sabit Y parça, 2L solunum
torbas› ve 22M-22M adaptör

REF 351100
1m, gaz numunesi toplama portu olan sabit Y
parça

REF 351200
1.6m, gaz numunesi toplama portu olan sabit Y
parça

REF 351400
Uzayabilir 0.5-1.8m, gaz numunesi toplama
portu olan sabit Y parça

REF 351500
Uzayabilir 0.8-2.6m, gaz numunesi toplama
portu olan Y parça

REF 351600
2.4m, gaz numunesi toplama portu olan Y parça

Pediyatrik Dispoz›bl Anestezi Solunum
Devreleri, 15mm

- 15mm sabit pediyatrik Y parça ve oluklu tüpler
- Tüm devreler 15mm x 22mm makine

manfletleri içerir
- Tüm pediyatrik devreler kolide 20 tane olacak

flekilde paketlenmifltir

REF 313901
15mm, 1.5m, 1m uzatma hortumlu gaz numu-
nesi toplama portu olan sabit Y parça, 1L solu-
num torbas› ve 22M-22M adaptör

REF 353900
15mm, 1.5m, gaz numunesi toplama portu olan
sabit Y parça
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Hudson RCI dispoz›bl anestezi solunum devre-
leri ve aksesuar bileflenleri maliyet-etkin
kolayl›k ve esneklik sunar.

Bizim yüksek kaliteli standart devre konfigüras-
yonlar›m›z üniversal olarak gerekli görülen
bileflenleri içerir. Her bir prosedür için tam ola-
rak “do¤ru” devrenin kolay ve yerinde konfigü-
rasyonu için tam seri anestezi aksesuarlar› da
sunuyoruz. Tüm devreler ve konektörler ISO ve
ASTM standartlar›na uymaktad›r. Tüm devreler
kolide 20 tane olacak flekilde paketlenmifltir. 




